
Beste bewoners, 

In oktober ontvingen jullie de laatste nieuwsbrief over het project: in de Oranjebuurt. Inmiddels zijn we weer 
een paar maanden en ook wat ontwikkelingen verder. Tijd voor een nieuwe nieuwsbrief met het laatste nieuws 
over het project dus. In deze nieuwsbrief kunnen jullie meer lezen over het bestemmingsplan, de planning,  het 
verhuisproces en foto’s van de buurt. 

 
Planning van het project
We krijgen nog steeds veel vragen over de planning 
voor het project. Het is lastig om voor zo’n ingewikkeld 
project een planning te geven die precies is. Wel 
kunnen we u de voorlopige planning geven: 

2021 -  Indienen bestemmingsplan, definitief 
ontwerp woningen , alle huurders fase 1 zijn verhuisd. 
2022 -  Aanvraagprocedure omgevingsvergunning, 
alle huurders fase 2 gaan verhuizen (kan tot april 2023), 
start bouw fase 1.
2023 -    Oplevering fase 1, verhuizen bewoners naar 
fase 1 , start bouw fase 2. 
2024 -    Oplevering fase 2, verhuizen bewoners naar 
fase 2. 

Op dit moment zijn we zoals we hiernaast al vermelden 
druk bezig met het bestemmingsplan. Maar daarnaast 
zijn we ook bezig met het definitief maken van het 
ontwerp van de woningen. We verwachten dat we 
een definitief ontwerp hebben in augustus 2021.

Het bestemmingsplan
Op dit moment is Rhiant bezig met de onderzoeken 
die nodig zijn voor het bestemmingsplan. Een deel 
van deze onderzoeken is het onderzoek naar de  flora 
en fauna door Ecoresult. Zij doen onderzoek naar 
bedreigde diersoorten.  Een aantal weken geleden zijn  
hiervoor 77 kastjes in bewoners hun tuinen en in de 
omgeving geplaatst. Via deze weg willen wij ook gelijk 
alle bewoners bedanken die het kastje hebben laten 
plaatsen.

Ook heeft in januari het bodemonderzoek 
plaatsgevonden.  Daarnaast zijn we  nog bezig met 
de overige onderzoeken die benodigd zijn voor het 
bestemmingsplan. En natuurlijk zijn we ook in gesprek 
met de gemeente over  het bestemmingsplan. 

Hoewel  het de afgelopen tijd qua nieuwsbrieven 
stil is geweest , betekent het niet dat Rhiant niet 
druk bezig is met het project. De procedure rond het 
bestemmingsplan neemt altijd veel tijd in beslag. Wij 
verwachten de procerdure voor het bestemmingsplan 
in het eerste halfjaar van 2021 af te ronden.
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38 huurders verhuisd

11 huurders huur opgezegd
naast de reeds vertrokken bewoners

38 woningen tijdelijk 
verhuurd
(onder de leegstandswet door Interveste)

1 woning leeg
Dit is de inloopwoning 

Het verhuisproces
We krijgen nog altijd veel vragen over het verhuisproces.  
Wanneer moet ik verhuizen, waar heb ik recht op, 
mag ik woningen weigeren en wanneer mag dit niet 
meer? Op www.indeoranjebuurt.nl kunnen jullie 
de samenvatting van het sociaal plan zien. Hier staat 
precies uitgelegd hoe het verhuisproces werkt. Zo kunt 
u bijvoorbeeld de 5 stappen zien voor het zoeken van 
een woning. Maar ook vindt u hier informatie over het 
accepteren van een woning en het terugkeren in de 
wijk.

Heeft u toch nog vragen hierover? Geen probleem. 
Onze bewonersbegeleiders Claudia en Marjette helpen 
u graag. U kunt de gegevens van hen in het blok 
hiernaast vinden. 

Foto’s van de Oranjebuurt 
Onze bewonersbegeleider Claudia is naast 
medewerker bij Rhiant ook nog een goede fotograaf. 
Graag zou zij de Oranjebuurt en de bewoners in beeld 
brengen. Zij stelt zich op de volgende pagina even 
voor. Lijkt het u wat? Neem dan vooral contact met 
haar op via wagemakers@rhiant.nl. 

Fixi Hendrik-Ido-Ambacht
Wist u dat de gemeente met Fixi werkt? Fixi is een 
website waar u gebreken en ongemakken in de 
openbare ruimte kunt melden. Bijvoorbeeld een gat 
in de weg, blijvende rotzooi op straat, een boom die is 
omgewaaid of dieren of ongedierte in de straat. 

U kunt op www.fixi.nl gemakkelijk een melding maken 
en foto’s van het probleem toevoegen. Daarnaast 
kunt u volgen wanneer uw melding opgepakt wordt. 
Handig toch?! 

Meer informatie?
Alle informatie over het project In de Oranjebuurt kunt 
u terugvinden op www.indeoranjebuurt.nl. Hier vindt 
u de presentatie van 15 juli, alle nieuwsbrieven en nog 
meer informatie over het project. Ook kunt u via deze 
website contact met ons opnemen. 

Wilt u meer informatie? Ga dan snel naar  
www.indeoranjebuurt.nl. 

Vragen?
Heeft u vragen? Weet dat u die altijd aan ons kunt 
stellen. Onze bewonersbegeleiders staan voor u klaar!  

Neem contact met ons op:
Marjette Vos of Claudia Wagemakers 
bewonersbegeleiding@rhiant.nl
078 – 68 121 52

Ook kunt u uw reparaties nog steeds bij ons blijven 
melden. Dit kan online via www.reparatierhiant.nl 
of telefonisch via 078 – 75 181 50.

Heeft u een spoed reparatie? 
Spoedreparaties die niet kunnen wachten tot 
de eerstvolgende werkdag, kunt u ‘s avonds, in 
het weekend en op feestdagen telefonisch aan 
ons doorgeven via 078 – 75 181 50. U wordt dan 
automatisch doorverbonden met de storingsdienst. 
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Goedendag bewoners van project De Oranjebuurt,

Bij een aantal van u ben ik eind 2019 op huisbezoek 
geweest, andere hebben mijn collega Marjette Vos 
op de koffie gehad. Daarom stel ik mij nog even 
voor. Mijn naam is Claudia Wagemakers en ik ben 
parttime woonconsulent bij Rhiant, waar ik in febru-
ari alweer 19 jaar werkzaam ben. In al die jaren heb 
ik al menig intensief nieuwbouw traject met bewo-
ners en collega’s mogen uitvoeren. 

Naast dit werk fotografeer ik ook graag en ben ik 
2de jaarsstudent aan de kunstacademie fotografie 
in Hoogstraten België. Nu wil ik graag dit proces van 
herstructurering in beeld brengen en dan niet alleen 
de huizen en de wijk, maar zeker ook de bewoners. 
De bewoners die deze wijk maken en dit proces van 
uitverhuizen overkomt. Waar het voor de een totaal 
op het verkeerde moment komt, ziet de ander weer 
kansen en omarmt het project. Ieder van u heeft een 
eigen verhaal dat verteld zou kunnen worden door 
middel van beeld. 

Eind 2019 ben ik begonnen met het maken van 
beelden in de wijk en bij bewoners thuis. Graag  
zou ik nog vele van u op de gevoelige plaat vast-
leggen herken- of onherkenbaar. Dat kan in huis, 
buiten voor de deur in uw tuin, terwijl u bezig  
bent of juist even poseert voor de foto.

Deze beelden wil ik gebruiken voor een eind 
 project aan het eind van mijn 5 of 7 jarige studie. 
Graag zou ik dit ook nog een keer tentoon stellen 
vanuit Rhiant, zodat u als bewoner dit ook  
kan zien en eventueel uw eigen bijdrage kan be-
wonderen.  

Heeft u interesse? 
Neem dan contact met mij op via 
 wagemakers@rhiant.nl of 06-82384621


